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Z Á P I S N I C A  č. 1 
zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku konanej 

dňa 19. 04. 2011 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Otvorenie 
2. Stanovenie termínov zasadnutí komisie 
3. Určenie priorít a zámerov činnosti komisie 
4. Rôzne 

                   
 

1. Dňa 19. 04. 2011 o 08.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Senci 
zasadala komisia MsZ priestupková a verejného poriadku. Prítomných privítal predseda 
komisie MsZ Mgr. Ožvald Maroš.  V úvode  oboznámil prítomných s programom  
zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ priestupkovej a verejného poriadku sa vopred 
ospravedlnil Mgr.Peter Slováček. Na zasadnutí nebol prítomný Mikuláš Farkaš ml. 
 
 
 

2. Zasadnutie komisie otvoril predseda Mgr. Maroš Ožvald, ktorý sa v úvode 
predstavil členom komisie, oboznámil ich s predmetom činnosti komisie, so 
zámermi,  s rokovacím poriadkom komisie. Členovia komisie sa dohodli, že 
zasadnutia komisie sa budú konať podľa neskôr stanoveného plánu vo štvrtok 
o 08.30 hod. Na zasadnutia komisie sa bude prizývať aj náčelník Mestskej polície 
v Senci. S predloženým návrhom súhlasili všetci prítomní členovia. 

3. Priority a závery činnosti komisie budú vychádzať z návrhov a podnetov členov 
komisie ako aj reakcií na správy o činnosti Mestskej polície v Senci.  

4. V časti rôzne: 
 
p. Valach – upozornil, že zo strany od Železničnej stanice smerom ku chate Piccardu po ceste 
pre cyklistov chodia osobné motorové vozidlá – chýba dopravná značka. Vyzdvihol význam 
parkovacích rámp v Bratislave.  Valach upozornil na  riešenie dopravnej situácie od Lídla 
k Základnej škole na Mlynskej ulicu – úzka cesta, pri obchádzaní áut došlo k poškodeniu 
vozidiel, navrhuje cestu zjednosmerniť alebo prijať iné opatrenia. Ďalej uviedol, že na 
Mlynskej ulici oproti základnej školy parkujú kamióny.  
 
p. Šušla Peter – upozornil, že na ulici Dúhová a Slnečná sú poškodené dopravné značky.  
Pri výjazde zo Štefánikovej na ulicu SNP – navrhuje umiestniť zrkadlo.  
 
p. Šušla Alexander – upozornil, že pri ceste na Pezinskej ulici pred domom p. Kalužu je kopa 
zrezaných konárov, ktoré sa tam nachádzajú už dva týždne. Na Tehelnej ulici parkujú autá 
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v protismere. Je potrebné ostrihať kríky pri výjazde zo Šafárikovej ulice na Trnavskú ulici, 
bránia vo výhľade. Podobná situácia je pri OD Tesco – vo výhľade bráni smrek.   
 
p. Korčák – navrhol riešiť dopravnú situáciu na Kollárovej ulici pred Vinotékou.  
 
P. Valach , Šušla Peter  v súvislosti o otvorením bufetov na SJ-Sever, navrhli umiestniť 
odpadové nádoby a otvoriť WC. Navrhujú opravu detských preliezok, domčekov na SJ – Juh, 
môže dôjsť k zraneniu detí. Terasy bufetov na SJ – Sever sú vybudované až po cestu, keď 
návštevník výjde von,  môže dôjsť k úrazu. Majitelia bufetov si zväčšili sedenia zo strany od 
vodnej plochy, chcú vedieť, či boli na vykonané zmeny urobené  so súhlasom SCR.  
Členovia komisie upozornili na nedostatok parkovacích miest v meste Senec, navrhli 
vybudovať parkovacie miesta na náklady mesta alebo majiteľov domov na Šafárikovej ulice 
v zelenom páse, ktorý je dostatočne široký. Ďalej upozornili na budovanie terás na 
Lichnerovej ulici na chodníkoch , ktoré bránia mamičkám s kočíkmi v prechádzaní, terasy sa 
budujú na zeleni a zasahujú do pol cesty. Navrhli urýchliť dobudovanie výjazdu z diaľnice z 
Bratislavy za Sencom smerom na Blatné, ktoré by odbremenilo dopravu cez mesto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Mgr. Maroš Ožvald                                                             
                  predseda komisie MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: JUDr. Vlasta Kolenová - tajomník   
V Senci, dňa 20. 04. 23011 
 


